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Milí čitatelia,

vo svojich rukách držíte úplne prvé vydanie obecných
novín vydávaných obcou Stredné Plachtince s názvom
„Dolinianske zvesti“.

Vznikla preto myšlienka, vytvoriť prvé obecné noviny,
v ktorých sa kolektív občanov bude snažiť v určitých
intervaloch spracovať a prezentovať, Vám milí čitatelia,
aktivity a podujatia, ktoré sa v našej obci uskutočňujú.
Veríme, že sa Vám budú tieto naše zvesti páčiť a z času
na čas si ich otvoríte a prečítate si o tom, čo sa v našej
obci za nejaké obdobie udeje. Samozrejme budeme radi,
ak nám dáte spätnú väzbu, čo by bolo vhodné
zakomponovať do obsahu, resp. o čom by ste sa v týchto
našich novinách radi dočítali.

Tieto noviny budú vychádzať ako štvrťročník a rozhodli
sme sa ich vydať pri príležitosti významného jubilea.
Naša obce práve v tomto roku slávi svoje 580. výročie od
jej prvej písomnej zmienky. Práve preto sme sa rozhodli,
že tak významné jubileum musíme niečím ešte viac
umocniť a pozdvihnúť.

Štefan BENKO

INFORMÁCIE Z OBECNÉHO ÚRADU

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hont
Počet obyvateľov: 607
Rozloha: 2 088 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1489

Korešpondenčná adresa:
Obecný úrad Stredné Plachtince
Stredné Plachtince 110
991 24 Dolné Plachtince

Stavebný úrad pre obec Stredné Plachtince je zriadený
na Spoločnom úrade v Modrom Kameni.

Telefón, fax: +421 474 830 301,
+421 918 389 863

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:20 - 16:00

Utorok: nestránkový deň

Streda: 08:00 - 12:00 12:20 - 17:00

Štvrtok: 08:00 - 12:00 12:20 - 16:00

Piatok: 08:00 - 12:00 12:20 - 16:00

E-mail: info@stredneplachtince.sk,
obec_str.plachtince@stonline.sk

Od začiatku roka 2019 Obecné zastupiteľstvo v
Stredných Plachtinciach zasadlo celkovo 4-krát a
prijalo 29 uznesení. V zmysle platnej legislatívy sú
všetky zápisnice a uznesenia zverejnené na oficiálnej
stránke obce www.stredneplachtince.sk ako aj na
úradnej tabuli.

Poslanci OZ:
Červočová Viera
Mgr. Ďuriš Jaroslav (zástupca starostu obce)
Mgr. Ferová Zuzana
Mackov Ľubo
Ing. Španiel Pavel
Šúňava Dušan
Tuhársky Štefan

Kontrolór obce:
Ing. Slávka Čerpáková

15 Všeobecné oznamy a informácie
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580 ROKOV HISTÓRIE OBCE

Obec Stredné Plachtince, tak ako ju poznáme dnes, sa
postupne vyvinula z pôvodných osád a to Dolných
Plachtiniec a Horných Plachtiniec (Stará Ves), ktoré sa
podľa historických prameňov datujú do rokov 1243.
Stredné Plachtince vznikli o čosi neskôr a to v roku 1439,
kedy sa naša obec spomína pod názvom Kezépalotha.
Plachtinskou dolinou viedla významná obchodná cesta,
ktorá spájala Poiplie s Pohroním.

V roku 1473 sa obec spomína ako Kezépalotha, 1773 ako
Prostrednie Plachtince, po maďarsky Kezépalotha. Vznikla
v hornoplachtinskom katastri z roztrúsených osád ako
Chríb, Priedolia, Potrovka, Vŕšok, Lomianka. Bežne ju
nazývajú „Dolina“. Pomenovanie si niesla aj podľa
zemepánov Darczo fabula, Daczo falva, Luka palota, Luka
palojta, Kezéppalojta. V ďalších rokoch patrili Stredné
Plachtince pod Obvodný notársky úrad Dolné Plachtince. V
septembri 1944, v čase SNP, sa vytvoril i v obci revolučný
národný výbor a po skončení vojny v roku 1945 miestny
národný výbor. V rokoch 1971 až 1990 bol vytvorený
spoločný MNV pre obce Stredné a Horné Plachtince. Po
roku 1990 sa vytvoril Obecný úrad Stredné Plachtince.

Takto by sa v krátkosti dala stručne zhrnúť história našej
obce. Naša obec však svoju históriu, aj keď je najmladšou
obcou, má naozaj zaujímavú a rozsiahlu. Pri príležitosti
580. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stredné
Plachtince vznikla aj publikácia, ktorú v evanjelickom
kostole ECAV predstavil dňa 24. augusta 2019 pán
starosta obce Štefan Benko spolu s pánom farárom Mgr.
Jaroslavom Ďurišom.

Počas celého roka sa vedenie obce snaží toto výročie
pripomínať a pri každej vhodnej príležitosti to prezentovať.
Je to dôležité nielen z hľadiska histórie ale aj z toho
dôvodu, že 580 rokov tvorili naši predkovia v tejto krajine
hodnoty – kultúrne zvyklosti, obyčaje, tradície a nám
zanechali nesmierne bohatstvo. Pri príležitosti tohto
spomínanej publikácie vytvorené ako suveníry – magnetky
ako aj pohľadnice, ktoré nám pripomínajú toto významné

výročia boli okrem spomínanej publikácie vytvorené aj
suveníry – magnetky ako aj pohľadnice, ktoré nám
pripomínajú toto významné výročie.

Samozrejme obec ako taká, by nebola tým čím je, pokiaľ
by v obci nefungovali organizácie a združenia, ktoré
pozdvihujú kultúrno-spoločenský život v obci a spájajú
ľudí. Či je to cirkevný zbor, folklórna skupina, futbalový
klub, poľovnícke združenie alebo aj spevokol, či hudobná
skupina, ale aj jednotlivci tvoria diela väčšieho, či
menšieho rozsahu. Všetci môžeme prispieť k rozvoju
obce svojou činnosťou a snažiť sa vytvoriť niečo, čo tu po
nás ostane a možno si niekto o ďalších 580 rokov na to
spomenie a povie si, že áno, ľudia ktorí tu žili, moji
predkovia, boli kultúrne založení. Pripomínajme si preto
toto výročie a tešme sa z toho, čo sme tu doposiaľ
vytvorili a tešme sa na to, čo tu ešte vytvoríme...

Štefan BENKOAutor článku
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PODUJATIA V OBCI

Kultúrno-spoločenský život obce a stretávanie sa
obyvateľov obce je veľmi dôležité všade. Obecný úrad si
to uvedomuje a preto pripravuje resp. sa spolupodieľa
počas roka na rôznych akciách.

KARNEVAL MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Karneval patrí už tradične k aktivitám, ktoré otvárajú
kultúrno-spoločenské podujatia v našej obci. Deti z
materskej školy a základnej školy sa 21. februára 2019
mali možnosť ukázať v priestoroch kultúrneho domu v
krásnych maskách. Samozrejme nechýbal pre deti
zaujímavý program a sladké odmeny.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ OBCE

Už po tretíkrát sa v našej obci dňa 23. marca 2019
uskutočnil stolnotenisový turnaj. Obyvatelia Stredných
ako aj Horných Plachtiniec sa mali možnosť zapojiť do tejto
športovej aktivity, stráviť príjemné popoludnie a zabaviť
sa. Nechýbali samozrejme ceny za športové výsledky
jednotlivcov.

DEŇ DETÍ NA FUTBALOVOM IHRISKU

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje
v mnohých krajinách sveta. Myšlienka Medzinárodného
dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v
Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii
zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa
zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými
otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po
konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách
takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň
poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete.

Deň detí sa slávil aj u nás v obci a to konkrétne 2. júna
2019 v nedeľu, na futbalovom ihrisku, kde boli pre deti
pripravené rôzne zábavné atrakcie – skákací hrad,
šmýkačky, maľovanie na tvár, pukaná kukurica ako aj
penová šou.

STRETNUTIE RODÁKOV OBCE

Klub dôchodcov Júliusa Pántika v spolupráci s Obecným
úradom Stredné Plachtince, Cirkevným zborom Stredné
Plachtince, v spolupráci s Ľubom Mackom a ďalšími
dobrovoľníkmi pripravili prvý ročník podujatia
„Stretnutie rodákov obce Stredné Plachtince“. Ide o
podujatie, ktoré má našim občanom prezentovať
osobnosť obce, ktorá svojim životným príbehom,
pracovnou činnosťou a významnou hodnotou prispela k
zviditeľneniu obce. Prvým rodákom obce, ktorý mal tú
česť byť pozvaný, bol pán profesor JUDr. Ján Svák,
DrSc.
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Toto podujatie sa uskutočnilo 27. júla 2019. Kultúrny
program začal v evanjelickom kostole v Stredných
Plachtinciach, kde pán farár Mgr. Jaroslav Ďuriš spoločne
s emeritným biskupom ECAV doc. PhDr. Milošom
Klátikom, PhD. a Mgr. Jánom Ďurovom viedli Slávnostné
služby Božie.

Následne program pokračoval prehliadkou Múzea
Samuela Godru, ktoré bolo obnovené a zároveň novým
správcom múzea sa po pánovi Jánovi Mäsiarovi stal Mgr.
Ján Škreňo. Počas prehliadky múzea hrala staronová
skupina The Schramot..

Celý program sa následne preniesol do priestorov
kultúrneho domu, kde bol pre pozvaných hostí pripravený
obed a občerstvenie. Program pokračoval ďalej a na
začiatok vystúpila folklórna skupina Bažalička pod
vedením Juraja Matiaša. Ďalej sa pokračovalo v besede už
so spomínaným rodákom obce pánom profesorom
Svákom, ktorú moderovala Mgr. Erika Grega. Spoločne si
na pódium zavolala aj Mgr. Jána Ďurova, ako aj doc. PhDr.
Miloša Klátika, ktorého s profesorom Svákom spája
niekoľkoročná spolupráca.

Po takmer hodinovej besede následne starosta obce pán
Štefan Benko odovzdal pánovi profesorovi Svákovi
Čestné občianstvo, ktoré mu bolo udelené obecným
zastupiteľstvom.

Podujatie však ale nekončilo a vyvrcholením programu
bolo vyše hodinové vystúpenie Folklórnej skupiny
Bažalička. V rámci programu predviedli vystúpenie,
ktoré sa prítomným hosťom páčilo a táto naša folklórna
skupina po skončení programu zožala potlesk a tzv.
standing ovation.

Na toto podujatie prispel finančnou podporou aj
Banskobystrický samosprávny kraj. Hodnotu podujatia
a kvalitné pripravenie vyzdvihol aj poslanec BBSK pán
MUDr. Mirko Trojčák.
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DEŇ OBCE STREDNÉ PLACHTINCE

Deň obce v Stredných Plachtinciach sa niesol v spojení s
oslavami 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci
(1439-2019). Program podujatia začal v miestnom
evanjelickom kostole o 11-tej hodine Slávnostnými
službami Božími, ktoré viedol Mgr. Ján Ruman - senior
Novohradského seniorátu ECAV spoločne s Mgr.
Jaroslavom Ďurišom, miestnym farárom CZ ECAV v
Stredných Plachtinciach.

V rámci Služieb Božích miestny pán farár odovzdal pri
príležitosti 580. výročia obce Stredné Plachtince 44
ďakovných listov spolupracovníkom, funkcionárom a
presbyterom Cirkevného zboru Stredné Plachtince. Pán
farár Mgr. Jaroslav Ďuriš spoločne so starostom obce
pánom Štefanom Benkom predstavili prítomným
občanom brožúrku, ktorá vznikla pri príležitosti výročia
obce a občania si ju mohli vziať pri odchode z kostola alebo
ju mohli získať na obecnom úrade spoločne s ďalšími
suvenírmi, ktoré obecný úrad pre nich pripravil.

Následne sa program presunul do kultúrneho domu, kde
bol pre pozvaných hostí pripravený slávnostný obed.
Prítomným hosťom sa v krátkom príhovore prihovoril
starosta obce pán Štefan Benko. Pán starosta odovzdal 10
ďakovných listov, z toho tri In Memoriam, občanom obce
pri príležitosti 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci
Stredné Plachtince za ich prínos

pri príležitosti 580. výročia prvej písomnej zmienky o
obci Stredné Plachtince za ich prínos pri rozvoji a
zviditeľnení obce, kde si spomenul aj na bývalých
funkcionárov, starostov obce a predsedov a tajomníkov
bývalého MNV. Ďakovný list dostal aj predseda BBSK
Ing. Ján Lunter s poslancami BBSK za okres Veľký Krtíš,
ktorý prevzal MUDr. Ondrej Kollár.

Po slávnostnom obede sa od 14-tej hodiny začal
očakávaný kultúrny program. Na začiatok prítomní
občania dostali prekvapenie v podobe moderátora,
ktorým nebol nikto iný ako Jožo Pročko. Ten počas
celého dňa zabával malých aj veľkých a vytváral
nezabudnuteľnú atmosféru.

Na začiatku bolo pre deti pripravené cirkusové
predstavenie VIARIETE KARLSON – RETRO SHOW. Po
predstavení si deti mohli zasúťažiť o darčeky, ktoré im
pripravil Obecný úrad Stredné Plachtince a samozrejme
záštitu nad týmito súťažami prevzal Jožo Pročko. Ďalej
program pokračoval vystúpením známej skupiny z
východu – Drišľak, ktorá vytvorila nezabudnuteľnú
atmosféru.

Po vyše hodinovom vystúpení sa na pódiu prezentovala
skupina SKUTY GERA z Kosíh nad Ipľom, ktorá svojimi
hudobnými melódiami z rôznych žánrov rozprúdila
vynikajúcu atmosféru a pripravila obecenstvo na skupinu
z Liptovského Mikuláša známu pod názvom Ploštín Punk.

Po skončení vystúpenia skupiny Ploštín Punk nasledovala
už tradičná bohatá tombola s vyše 70 cenami. Po jej
vylosovaní program nekončil, ale do spevu i do tanca
zahrala hudobná skupina MIKO BAND z Lučenca.

Žaneta MIHÁĽOVÁAutor článku
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ŽIVOT CIRKEVNÉHO ZBORU

Milí priatelia,
dovoľte, aby som sa vám prihovoril v prvom čísle nášho
časopisu slovami z Biblie: „Lebo láska prikrýva mnoho
hriechov.“ Aj keď to mnohí z nás podceňujeme, láska je v
živote každého človeka veľmi dôležitá. Bez nej sa nedá žiť,
iba živoriť. A lásku si my ľudia môžeme preukázať rôznym
spôsobom.

Láska je to, keď zavoláš svojej mamine 
a opýtaš sa jej ako sa má...

Láska je to, keď pripravíš doma chutnú večeru pre celú 
rodinu a pekne prestrieš stôl...

Láska je, keď pomôžeš staršiemu človeku
odniesť nákup až domov...

No aj to, keď po večeri umyješ riad...

Láska je to, keď nemyslíš len na seba, 
ale dávaš iného na prvé miesto...

No a ak takto a podobne sa správaš vo svojom živote, tak  
v ňom prežívaš Božie požehnanie.

Tento rok, ktorý prežívame je aj z pohľadu nášho
cirkevného zboru veľmi bohatý na mnohé udalosti. Hneď
po Veľkej noci sme mali slávnosť konfirmácie 7 mladých
kresťanov. Títo sa na ňu pripravovali takmer 2 roky.
Myslím, že 1. nedeľa po Veľkej noci bola u nás slávnostná i
požehnaná.

No a o mesiac neskôr to bolo 580. výročie obce Stredné
Plachtince. V kostole sme v ten deň ocenili 44 ľudí, ktorí
počas posledných 30 rokov boli našimi
spolupracovníkmi- dozorcov, kurátorov, kostolníkov i
presbyterov. Na návšteve sme mali predsedníctvo
Novohradského seniorátu: Janka Rumana- terajšieho
seniora a Paľka Baja- dozorcu Novohradského seniorátu.
Bohoslužby obohatil aj náš spevácky zbor SION, ako i
pieseň Alenky Bajovej z Príbeliec- za doprovodu nášho
kantora Maťka Pavlovho. Popoludní to boli zasa pekné
chvíle v našom kultúrnom dome, kde boli pozvaní mnohí
výborní hudobníci ako aj moderátor podujatia Jozef
Pročko.

No a čo je pred nami?

Najbližšie snáď 6. 10. 2019- Pamiatka posvätenia

chrámu v Horných Plachtinciach o 11:00h. aj s

požehnaním detí. V tento deň služby Božie v Stredných

Plachtinciach výnimočne nebudú. Všetci ste pozvaní „na

hostinu“ do Horných Plachtiniec.

Potom sme svoju pozornosť sústredili na Stretnutie
rodákov 2019. Prvé sme venovali nášmu vzácnemu
presbyterovi Jankovi Svákovi. A bolo to skutočne
požehnané stretnutie. Vďaka všetkým, ktorí sa na ňom
podieľali. Vzácnym hosťom na tomto podujatí bol Miloš
Klátik- donedávna generálny biskup ECAV na Slovensku,
dnes farár v cirkevnom zbore Dunajská Lužná. Veľmi
radostnou chvíľou v tento deň bolo aj účinkovanie
hudobnej skupiny The Shramoth v trochu pozmenenom
zložení oproti 70. rokom, keď tu v dedine hrávali. No a k
našej radosti sme mohli hosťom podujatia ukázať aj
prerobené Múzeum Samuela Godru, ktoré tento rok
prechádza celkovou rekonštrukciou - s výrazným
pričinením obce Stredné Plachtince. Novým kurátorom
múzea sa stal od jari 2019 Mgr. Janko Škreňo ml.
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Mgr. Jaroslav ĎURIŠAutor článku

No a rád by som vás aj touto cestou pozval na „Zborový
deň nášho cirkevného zboru“, ktorý sa uskutoční v nedeľu-
13. 10. 2019 od 11:00h. Služby Božie budú pod holým
nebom- v prírode, v areáli nášho cirkevného zboru. Tieto
budú spojené s poďakovaním za úrody zeme. V tento deň
bude pri našom areáli aj prehliadka dedinských traktorov“.
Takisto budeme variť výborný kotlíkový guláš pre všetkých
účastníkov. Pozvaní sú všetci členovia nášho zboru, ich
rodinní príslušníci ako aj všetci sympatizanti nášho zboru.
A keďže vás chceme ponúknuť dobrým gulášom budeme
radi ak nám na farský úrad alebo kostolníkom nahlásite
osobne alebo telefonicky vašu účasť i počet ľudí. Pre
detičky bude možnosť povoziť sa na koníkoch, pohladiť
ovečky či kozičky. Príďte stráviť jeden deň spolu s nami v
prekrásnej prírodnej scenérii. Len ak by bolo nepriaznivé
počasie podujatie sa uskutoční v kostole a poobede potom
v miestnom kultúrnom dome.

Na zborovom dni budeme ohlasovať aj prihlasovanie
nových konfirmandov. Jedná sa o žiakov 7. ročníka, ale
môžu sa prihlásiť už aj šiestaci. No a ešte sa môžu ku
konfirmácii prihlásiť aj starší, ktorí to doteraz nestihli.

Na konci októbra 27. 10. 2019 budeme mať v našom
chráme Božom Nedeľu úcty k starším. O program sa nám
postarajú žiaci Materskej školy v Stredných Plachtinciach
pod vedením svojich pani učiteliek Mgr. Dianky Krnáčovej
a Mgr. Danky Novákovej.

V advente ešte chystáme koncert v chráme Božom,
ktorého výťažok má byť venovaný na opravu a doladenie
organa. Organ sme opravovali za posledných 12 rokov už 2
krát. Cirkevný zbor za tieto opravy vyplatil spolu 8 tisíc eur.
Vidíte aké finančne náročné sú mnohé práce u nás v
cirkevnom zbore. Ale keď už niečo robíme, chceme to robiť
poriadne s Božou pomocou a Jeho požehnaním.

Tešíme sa na všetky stretnutia s vami a takisto aj na ďalšie 
čísla tohto nášho časopisu.

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE PLACHTINCE

Prvá Poľovnícka spoločnosť Plachtince s rozlohou cca
3100 ha vznikla na území Dolných, Stredných a Horných
Plachtiniec po II. svetovej vojne v roku 1948. Neskôr k
poľovnému revíru bola pričlenená časť k.ú. Veľký Krtíš a
Modrý Kameň a lokalita Vrbina a jej okolie bola
začlenená do poľovného revíru Štátnych lesov. Poľovný
revír Plachtince v takej podobe a výmere ako je dnes
vznikol v roku 1995.

K 1. januáru 2019 Poľovnícke združenie (PZ) Plachtince
so sídlom Stredné Plachtince 197, ako spoločenská
organizácia ma 45 riadnych členov, 3 čakateľov na
členstvo a 4 čestných členov. Výmera Poľovného revíru
(PR) k tomuto termínu je 3227 ha a patrí do I.
kvalitatívnej triedy, kde hlavnou zverou je danielia zver a
vedľajšou zverou je srnčia, jelenia, muflónia a diviačia
zver. Organizačne je PZ Plachtince rozčlenené na 3
poľovnícke skupiny a to Dolné, Stredné a Horné
Plachtince z toho skupina Stredné Plachtince má 14
riadnych členov, 1 čestného člena a 1 čakateľa na
členstvo v PZ.

V zmysle zákona o poľovníctve a stanov PZ naše
poľovnícke združenie ako organizačná zložka
Slovenského poľovníckeho zväzu a člen Slovenskej
poľovníckej komory má ako svoje hlavné poslanie
podieľať sa na chove zveri, pritom zabezpečiť
starostlivosť o zver a jej životné prostredie, vrátane jej
lovu. Za tým účelom sa poľovníci pravidelne a takmer
každodenne starajú o výstavbu a údržbu poľovníckych
zariadení ako sú kŕmelce, zásobníky krmív, posedy,
poľovnícke chodníky atď. poľovnícke chodníky atď.
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JESEŇ 2019
TJ Stredné Plachtince OFK

Tréner: Ľubomír Drieňovský,
Vedúci: Estera Cúthová,
Lekár: Ján Cesnak

Káder mužstva: Kristián Benko, Vojtech Kelemen, Pavol
Andok, Ján Cesnak, Martin Cesnak, Kornel Faršang,
Jozef Holovic, Stanislav Knopp, Michal Kupec, Miroslav
Lupták, Martin Parkáni, Tomáš Parkáni, Lukáš Parkáni,
Jaroslav Pavlov, Ľubomír Rehák, Erik Šarpataky,
Drahomír Tomaškin, Vladimír Vozár, Lukáš Čierny,Tibor
Čierny, Dušan Šimun.

SP-DS 1:1, MZ-SP 0:1, SP-Záh 2:4, SP-Hru 3:2, DL-SP 4:1, 
SP-Buš 1:3, Skla-SP 3:2, SP-Žel 6:1, Nen-SP 3:0

Strelci gólov: 6-Lupták,3-Šarpataky,2-Holovic,Knopp,
1-Faršang,Čierny L, Parkáni T,Parkáni M.

JAR 2019
TJ Stredné Plachtince OFK

Tréner: Miroslav Varga,
Vedúci: Estera Cúthová,
Lekár: Ján Cesnak

Káder mužstva: Kristián Benko, Vojtech Kelemen, Pavol
Andok, Ján Cesnak, Martin Cesnak, Kornel Faršang, Jozef
Holovic, Stanislav Knopp, Michal Kupec, Miroslav Lupták,
Martin Parkáni, Tomáš Parkáni, Lukáš Parkáni, Jaroslav
Pavlov, Ľubomír Rehák, Erik Šarpataky, Drahomír
Tomaškin, Vladimír Vozár, Štefan Brza, Andrej Mesároš,
Lukáš Čierny,Tibor Čierny

Bal-SP 4:0, SP-IP 3:1, MZ-SP1:2, SP-Buš 2:1, Les-SP 3:1, DS-
SP 6:1, SP-MK 2:0, ONV-SP 0:2, SP-Záh 5:1, DL-SP 2:1, SP-
Žel 0:3, KK-SP 6:4, SP-Nen 2:4

Strelci gólov: 10-Brza, 4-Lupták, 3-Faršang,Parkáni L,               
1-Knopp,Rehák,Holovic,Parkáni M,Mesároš

Milan MIKUŠAutor článku

ČINNOSŤ NAŠICH FUTBALISTOV

Ing. Mikuláš MELIŠÍKAutor článku

PZ a jeho členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie,
ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a
ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej
republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt
poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich
predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky. V rámci
plnenia týchto hlavných úloh sa členovia nášho PZ aktívne
zapájajú aj do rôznych akcii, ktoré v obci organizuje
Obecný úrad Stredné Plachtince a tiež ďalšie spoločenské
organizácie ako napr. futbalový klub, cirkevný zbor a iné.
Samozrejme mimo toho máme maximálny záujem o dobrý
vzťah s miestnymi poľnohospodármi ako je Agrodružstvo
Príbelce, Agrev s.r.o. Veľký Krtíš a so súkromnými
farmármi. Keď nás a to požiadajú radi im pomôžeme a to
hlavne pri zbieraní a odvoze kameňa z ich polí, pretože
sme si vedomí toho, že máme prenajatú ich pôdu na výkon
práva poľovníctva a veľakrát zver, ktorá sa v našom PR
nachádza im robí nemalé škody.

Sme radi, že táto naša práca v obci i v okrese a činnosť v
poľovnom revíri je hodnotená kladne a preto bola aj
ocenená. O tom svedčí aj v roku 2018 udelenie „Striebornej
medaily SPZ“ za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na
Slovensku a v roku 2019 prijaté ďakovné listy od
Slovenskej poľovníckej komory v Bratislave za súčinnosť pri
organizácii kynologických akcií v okrese V. Krtíš, tiež
ďakovný list od obce Stredné Plachtince za dlhodobú
spoluprácu a pomoc pri organizovaní kultúrnych a
spoločenských podujatí v obci a rovnako ďakovný list od
miestneho Cirkevného zboru ECAV v Stredných
Plachtinciach.
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REALIZOVANÉ A PRIPRAVOVANÉ 
PROJEKTY V NAŠEJ OBCI

Poslaním každej obce je zabezpečovať všestranný rozvoj
na svojom území. Na obce bolo postupne rokmi presunuté
množstvo kompetencií a štátnych úloh, či už to je údržba
ciest a chodníkov, prevádzka verejného osvetlenia,
bezpečnosť, poriadok, kosenie a čistenie verejných
priestranstiev, ale aj správa a údržba cintorínov, prevádzka
školy či škôlky. Všetky tieto kompetencie a štátne úlohy si
vyžadujú nemalé finančné prostriedky. Od roku 2004 platí
nový model financovania, v rámci ktorého už mestá a obce
nie sú závislé od vôle poslancov v parlamente, lebo podľa
jasných kritérií získavajú podiel z daní pracujúcich. Zároveň
majú k dispozícii miestne dane, ktoré sa prispôsobujú
domácim špecifikám. Pri ich stanovovaní poslanci
obecného zastupiteľstva prihliadajú na potreby obce, ale aj
na reálne možnosti občanov tieto poplatky zaplatiť.
Vytvárajú tak systém výberu peňazí, ktoré používajú na
zabezpečenie verejnoprospešných služieb alebo
investičných akcií.

Obec Stredné Plachtince však nezaháľa a neustále sa
snaží zapájať do rôznych projektov, ktorých cieľom je
zlepšiť život v obci a prispieť k jej rozvoju.

PROJEKT # 1

KOMPOSTÉR V KAŽDEJ DOMÁCNOSTI 

Obec Stredné Plachtince ako člen Mikroregiónu Východný
Hont získala v rámci operačného programu „Kvalita
životného prostredia“ do každej domácnosti v obci
kompostér. Cieľom projektu je predchádzanie vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
prostredníctvom kompostérov. Predmetné kompostéry sú
vyrobené z recyklovateľných materiálov, sú odolné voči UV
žiareniu a poškodeniu. V rámci projektu obec zakúpila aj
jeden betónový kvetináč, dva popolínky a jeden stojan na
bicykle. Tieto predmety sú umiestnené v priestoroch
areálu obecného úradu. Projekt bol financovaný Európskou
úniou.

PROJEKT # 2

KAMEROVÝ SYSTÉM OBCE

V období mesiaca marec 2019 bol dobudovaný v obci
kamerový systém, ktorého cieľom je chrániť a
zabezpečovať ochranu majetku, ktorý je v správe
obecného úradu. Projekt kamerového systému obce bol
financovaný Úradom vlády SR v hodnote 15 tisíc eur.
Nainštalovaných bolo celkovo 10 kamier a spolu s
kamerovým systémov, ktorý bol inštalovaný v minulosti,
tak v súčasnej dobe obec zabezpečuje bezpečnosť a
ochranu majetku obce spolu s 13-timi kamerami.

PROJEKT # 3

ZATEPLENIE BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY

Na prelome mesiacov júl/august 2019 boli realizované
verejné obstarávania ohľadom zateplenia budovy fasády
materskej školy. Projekt s podporou Úradu vlády SR (14
tisíc eur) a spolufinancovaním obecného úradu (4 tisíce
eur) v celkovej hodnote 18 tisíc eur je v súčasnej dobe v
štádiu realizácie.

Výsledkom zateplenia budovy materskej školy bude
ušetrenie finančných prostriedkov pri vykurovaní
samotnej budovy. Zároveň sa nadviazalo na
rekonštrukčné práce – opravu strechy z minulého roka.
Taktiež netreba zabudnúť na rekonštrukcie, ktoré sa
zrealizovali vo vnútorných priestoroch materskej školy,
kde boli zrekonštruované a zmodernizované triedy,
oddychové časti ako aj sociálne zariadenia.
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PROJEKT # 4

DETSKÉ IHRISKO V MATERSKEJ ŠKOLE

Pri materskej škole ešte chvíľu ostaneme. V súčasnej dobe
prebieha aj realizácia projektu financovaného Úradom
vlády SR vo výške 8 tisíc eur, kde do priestorov areálu
materskej školy bude umiestnené detské ihrisko. Toto
detské ihrisko bude pozostávať z veže so šmýkačkou a
rampou s lanom, preliezacím tunelom a hojdačkou na
pružine. Veríme, že deti si modernizáciu detského ihriska
užijú a budú s ním spokojní aj rodičia a pani učiteľky.

PROJEKT # 5

REKONŠTRUKCIA CESTY III. TRIEDY

Možno ste sa viacerí z Vás pýtali, čo sa to v našej obci deje,
že na hlavnej ceste III. triedy možno už od začiatku
septembra vidieť nákladné vozidlá, nakladače a rôzne
ďalšie vozidlá, ktoré upravujú cestnú komunikáciu. S
radosťou Vám môžeme oznámiť, že po takmer troch
rokoch písania žiadostí ohľadom rekonštrukcie hlavnej
cesty III. triedy sme boli úspešní. Banskobystrický
samosprávny kraj a jeho poslanci nám odsúhlasili projekt
rekonštrukcie cesty III. triedy od tzv. doplnoplachtinskej
križovotky cez Stredné Plachtince až po Horné Plachtince
(stred obce). Projekt je realizovaný vo výške 700 tisíc eur
a financovaný je z rozpočtu Banskobystrického
samosprávneho kraja. V súčasnej dobe svoju činnosť
realizujú mechanizmy na prípravu podkladu a v mesiaci
október bude začatá realizácia komplexného asfaltovania
hlavnej cesty. Kompletná dĺžka rekonštrukcie cestnej
komunikácie bude v 4 697 metrov.

Samozrejme táto činnosť nebude bez nutnosti
usmerňovania dopravy a dopravných obmedzení a preto
by sme Vás aj tou cestou radi požiadali o trpezlivosť a
zhovievavosť.

Štefan BENKOAutor článku

AKTIVITY NAŠICH ŠKOLÁKOV

„ A tak nak sa páči, nazrite v tieto ďahe, ktoré,hlboko

úpeli nevšímavosťou a ktoré objavili v sebe energiu

tepla, kde chlebík biely i čierny dorábame i pre Vás,

kde šťavnatosť ovocia nemá páru, kde opojnosť

vínneho moku dovoľuje rozvážať chválu našich strání

do celého sveta, kde skoro v každom dome Vám upečú

gaštany a kde nájdete naozaj dobrého človeka, ak ste

aj vy spôsobný a nájdete teplô slovo.“ (Paule,L., Veľký

Krtíš, vydavateľstvo Osveta,1985, str.7)

Takto vyznal lásku svojmu rodnému kraju národný 
umelec Július Pántik, rodák zo Stredných Plachtiniec.

Obec Stredné Plachtince sa nachádza na juhu

Banskobystrického kraja v okrese Veľký Krtíš, na

pomedzí Hontu a Novohradu. V Plachtinskej doline, pod

povesťami opradeným, tajomným Pohanským vrchom,

stáročia žijú pracovití, skromní ľudia, ktorí si do

dnešných dní zachovali prekrásne ľudové kroje, zvyky a

obyčaje. Stredné Plachtince vznikli v 2. polovici 15.

storočia. Školské budovy dal v rokoch 1914 a 1934

postaviť obecný cirkevný zbor a stoja dodnes. V jednej z

nich pulzuje školský život aj dnes. Prerušený bol len 1.9.

1985, kedy bola Základná škola v Stredných

Plachtinciach integrovaná a žiaci zo Stredných a

Horných Plachtiniec začali dochádzať do 5 kilometrov

vzdialených Dolných Plachtiniec, kde sídlila

plnoorganizovaná základná škola, ktorá bola od

1.septembra 2013 zrušená a zostal len prvý stupeň

základnej školy.

Po „nežnej revolúcii“ v r. 1989 sa naskytla možnosť

znovuotvoriť málotriedne základné školy. Túto možnosť

sme využili aj my a v r.1990, vďaka pánovi inšpektorovi

Mgr. Jánovi Horniakovi a pánovi učiteľovi Jánovi

Andokovi , sme v našej obci znovuotvorili málotriednu

základnú školu. Prvého septembra 1990 zasadlo do

školských lavíc sedemnásť žiakov: 9 prvákov, 7

druhákov a 1 tretiačka. Po vyučovaní zostávali žiaci v

školskej družine, ktorá však bola od 1.septembra 1993

pre nedostatok finančných prostriedkov v rámci

racionalizačných opatrení Školskou správou vo Veľkom

Krtíši zrušená. Niektorí rodičia riešili danú situáciu

preradením svojich detí do škôl, kde školská družina

nebola zrušená, v dôsledku čoho počet žiakov v našej

škole poklesol. Kritickú situáciu sme sa snažili vyriešiť

ponechaním
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ponechaním si žiakov tretieho ročníka a od 1. septembra

2000 sa v našej škole vyučujú aj žiaci štvrtého ročníka.

V súčasnosti je zriaďovateľom školy obec Stredné

Plachtince. Základná škola v Stredných Plachtinciach je

neplnoorganizovaná, dvojtriedna, vyučujú sa v nej žiaci

prvého až štvrtého ročníka. Vyučovacím jazykom je

slovenský jazyk.

V škole pracujú traja pedagogickí zamestnanci. Mgr.

Ľubica Sýkorová , ktorá je vyučujúcou a riaditeľkou

školy, Mgr. Ľubica Sýkorová ml., ktorá je vyučujúcou a

triednou učiteľkou a Mgr. Jaroslav Ďuriš, ktorý vyučuje

náboženskú výchovu ECAV jednu vyučovaciu hodinu

týždenne. V škole pracuje aj pani Eva Ondrejková, ktorá

je školníčkou a upratovačkou.

V školskom roku 2019/20 navštevuje Základnú školu

Stredné Plachtince 17 žiakov prvého až štvrtého ročníka.

Žiaci sú vzdelávaní podľa Inovovaného školského

vzdelávacieho programu, ktorý je vypracovaný na základe

Štátneho vzdelávacieho programu pre primárne

vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ a prispôsobený materiálno-

technickým podmienkam školy.

Aby sa žiaci a pedagógovia našej školy cítili v škole čo

najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a

estetické prostredie školských priestorov:

• v triedach pestujeme izbové rastliny, zdobíme si okná,

• na školskom dvore pestujeme okrasné dreviny a stromy 

poznania,

• na pokusnom políčku pestujeme zeleninu a v školskej 

záhrade ovocie,

• vybudovali sme si ohnisko na priateľské posedenia 

žiakov, učiteľov i rodičov ,

• podieľame sa na kultúrnom živote obce 

prostredníctvom prípravy  kultúrnych programov ku 

Dňu matiek, Mikuláša, či  detského karnevalu, MDD,

• stretávame  sa s niektorými mamičkami pri cvičení 

aerobiku  a so žiakmi  v počítačovej učebni,

• snažíme sa o priateľskú atmosféru medzi žiakmi 

navzájom, medzi žiakmi a učiteľmi, medzi učiteľmi            

a rodičmi,

• o aktivitách školy  informujeme na nástenkách v škole                    

a na webovej stránke školy :            

www.zsstredneplachtince.edupage.org

V súčasnom období stojí každá škola pred neľahkou

úlohou - zachovať si svoje miesto v sieti základných škôl.

Plniť túto úlohu si vyžaduje vybudovať školu, ktorá bude

mať primerané finančné zabezpečenie, moderné

materiálne vybavenie, kvalifikovaných zamestnancov,

participáciu rodičovskej verejnosti a najmä dobrú

spoluprácu so zriaďovateľom – obcou. Do budúcnosti je

preto potrebné spolu uvažovať nad ďalšími možnosťami

rozvoja školy, ktoré zabezpečia jej konkurencieschopnosť

a umožnia plnenie povinnej školskej dochádzky žiakom

elementárnych ročníkov z obcí Stredné a Horné

Plachtince.

Mgr. Ľubica SÝKOROVÁAutor článku
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NAŠI ŠKÔLKARI

Materská škola v Stredných Plachtinciach je v

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stredné Plachtince.

V septembri 2019 nastúpilo do MŠ 17 detí. Trieda
Sovičky je zložená z prevažne malej skupinovej kategórie 3-
4 ročných detí v počte 10, máme 3 predškolákov a 4 deti v
strednej skupine 4-5 ročných. MŠ navštevujú deti prevažne
z obce Stredné Plachtince, 2 z Horných Plachtiniec a 2 deti
dochádzajú z Veľkého Krtíša.

V tomto kalendárnom roku boli priebežne dopĺňané
učebné pomôcky. Doplnila sa školská knižnica o detskú a
odbornú literatúru. Bola zriadená detská telocvičňa v
bývalom sklade. Verejné obstarávanie a dohľad nad
samotnou realizáciou zabezpečoval zriaďovateľ. Do šatni
pre deti sa zakúpili šatňové skrinky, nakoľko vznikol
havarijný stav, ktorý sa musel urýchlene riešiť. V lete 2018
prebehla kompletná rekonštrukcia interiéru i exteriéru MŠ.
Vymenili sa drevené okná za plastové, zaviedlo sa plynové
kúrenie, vymenili sa interiérové i vchodové dvere, kládla sa
dlažba na chodbách, kompletne sa zrekonštruovala
kúpeľňa detí, zakúpili sa nové toalety i umývadlá, zriadila
sa spálňa pre deti a iné.... Finančné prostriedky išli aj z
rozpočtu obce.

V zmysle koncepčného zámeru sa postupne upravuje
exteriér materskej školy tak, aby spĺňal požiadavky na
maximálne využitie pri výchovno-vzdelávacej činnosti aj pri
hrách detí počas pobytu. Zriaďovateľ podal projekt na
detské ihrisko.

Pedagogickí zamestnanci skrášľovali interiér školy a
vytvárali celkovo priaznivú klímu v škole.

Uplatňovali projektové a zážitkové učenie s pomôckami na
experimentovanie a skúmanie. Zlepšili si tiež kompetencie
pri práci s digitálnou technikou a deťom umožňovali využiť
bohatú ponuku vzdelávacích aktivít.

Od 26.08.2019 pracuje firma na zateplení škôlky a
obnovení fasády. Vymenili sa okná v kuchyni a v šatni
detí.

Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila v roku
2018/2019:

1. Školské ovocie - vedenie detí k zdravým stravovacím
návykom.

2. Školské mlieko - vedenie detí k zdravým stravovacím
návykom.

3. Evička nám ochorela - projekt v spolupráci s Červeným
krížom VK, LC – vedenie detí k poznatkom podania
zdravotnej pomoci pri úraze, deti boli odmenené za
celoročnú snahu diplomom, certifikátmi o absolvovaní.

Materská škola v Stredných Plachtinciach je v

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stredné Plachtince.

Materská škola spolupracuje aj s rôznymi inštitúciami:

• Zriaďovateľ obec Stredné Plachtince a obecné
zastupiteľstvo-konzultácie, riešenie akútnych situácií,
organizovanie spoločných akcií, rozlúčka
predškolákov- slávnostné odovzdávanie osvedčení,

• Krajský školský úrad B.B. - odborná pomoc,
vzdelávania, porady v LC,

• MPC – Banská Bystrica vzdelávacia činnosť,
• MŠVVaŠ SR - konzultácie, metodické vedenie,

vzdelávania,
• CPPPaP - diskusia psychologičky a rodičov k školskej

zrelosti,
• RÚVZ Veľký Krtíš - odborná pomoc, konzultácie,

schvaľovanie Prevádzkového poriadku.
• Klinická logopedička Mgr. Soňa Ulická – VšNsP

Veľký Krtíš,
• ZŠ Stredné Plachtince -spoločná hodina – aktivity na

ihrisku, karneval MŠ a ZŠ, športové zimné aktivity,
spoločná návšteva kultúrnych podujatí,

• Červený kríž V. Krtíš i Lučenec - projekt Evička nám
ochorela, zdravotná výchova,

• Miestna farnosť Stredné Plachtince - pravidelná
návšteva ev. farára Mgr. J. Ďuriša.

• Klub dôchodcov Júliusa Pántika - poznávanie histórie
obce a zážitkov z detstva, povojnového obdobia na
Posedení pri čaji, udržiavanie ľudových zvykov a
tradícií vo forme tvorivých dielní s dôchodcami,
kultúrne vystúpenia pre dôchodcov.

V spolupráci s rodičmi a aj s ich materiálnou podporou
sa v materskej škole organizovali a realizovali
nasledovné aktivity:

• Deň úcty k starším – október, vystúpenie pre starých
rodičov v KD,

• Helloweensky /lampiónový pochod celou dedinou so
ZŠ v novembri,

• Mikuláš - december, kultúrny program so ZŠ v KD,
rozdanie balíčkov /od rodičov/,

• Vianočná besiedka v MŠ - december, utvrdzovanie
vianočných tradícií, rozbaľovanie darčekov,

• Deň Zeme – vysádzanie stromčekov, kvetov, úprava
šk. dvora, brigáda detí, pg. zamestnancov a rodičov,

• Deň matiek –máj, program pre mamičky,
obdarovanie kvetmi alebo darčekmi,

• Deň rodiny - jún, vedenie detí k úcte, spoločenské
aktivity detí s rodičmi.

• Deň detí – na miestnom ihrisku
• Rozlúčka predškolákov na šk. dvore - jún, slávnostné

odovzdávanie osvedčení starostom obce a s
programom predškolákov, s pohostením.

Mgr. Diana KRNÁČOVÁAutor článku



1/2019
DOLINIANSKE

ZVESTI
- 14 -

KLUB DÔCHODCOV JÚLIUSA PÁNTIKA

V našej obci už nejaký ten rok pôsobí aj Klub dôchodcov
Júliusa Pántika, ktorý má vyše 30 členov a pravidelne sa
stretávajú každý prvý utorok v mesiaci v priestoroch
obecného úradu.

Vedúcou klubu dôchodcov je pani Mgr. Mária Ferancová,
ktorá sa spoločne s jej členmi snaží aktívne zapájať do
diania v obci a spolupodieľať sa v rámci ich možností na
kultúrno-spoločenskom živote obce.

Úcta k starším by mala byť samozrejmosťou či už v rodine,
na pracovisku, v dopravných prostriedkoch, jednoducho
všade. Starší človek je predovšetkým skúsený človek.
Svojimi životnými skúsenosťami a cennými radami môže
obohatiť život rodiny a byť jej oporou a príkladom. Mesiac
október je aj Mesiacom úcty k starším.

JÚLIUS PÁNTIK

Július Pántik sa narodil 15. januára 1922 v Stredných
Plachtinciach. Absolvoval odbor herectvo na
bratislavskom Konzervatóriu v roku 1944. Ešte počas
štúdia bol členom Činohry SND v Bratislave, v ktorom
pôsobil až do roku 1991.

Od roku 1947 sa začal venovať i pedagogickej činnosti.
Učil na odbornom doškoľovacom kurze na Konzervatóriu
v Bratislave a na Vysokej škole múzických umení (VŠMU)
v Bratislave, kde získal v roku 1959 akademický titul
docenta.

Vynikajúco sa našiel v postavách slovenskej literárnej
klasiky, ktorej diela čerpajú námety z dedinského
prostredia. Medzi jeho najznámejšie filmové úlohy
patria Mišo vo filme Varúj...! (1946), Vinco Petráš v
Havranej ceste (1962), Arnošt Pánek v Stude (1967),
Golian vo filme Očovské pastorále (1973), Miky v Kdo
hledá zlaté dno (1974), Mišo Zvara v snímke Prerušená
pieseň (1960) či Gazdík vo Vrahovi zo záhrobia (1966) a
Mikuš Sopko vo filme Súdim ťa láskou (1981). Z
televíznych seriálov utkveli divákom v pamäti Nepokojná
láska a postava deda Jozefa v detskom seriáli
Bambuľkine dobrodružstvá.

Pre jeho nezabudnuteľný pátos si ho mnohí pamätajú
ako majstra recitácie a z televíznych a rozhlasových
rozprávok. Známy bol i ako režisér divadelných hier.
Výstavu fotografií zo života herca Júliusa Pántika,
rodáka zo Stredných Plachtiniec v okrese Veľký Krtíš
otvorili 20. júna 2009 v tamojšom kultúrnom dome. V
Dúbravke v Bratislave pribudla v máji 2012 nová ulica
Pántikova, pomenovaná podľa herca Júliusa Pántika.

Júliusovi Pántikovi bol udelený aj titul "Zaslúžilý umelec"
1966 a " Národný umelec" 1979. Zomrel 22.8.2002 v
Bratislave.

Preto v mene Obecného úradu Stredné Plachtince
prajeme Klubu dôchodcov Júliusa Pántika ako aj všetkým
našim dôchodcom a starším ľuďom všetko najlepšie v ich
jeseni života a hlavne veľa zdravia, lásky a rodinnej
pohody.

Štefan BENKOAutor článku
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VŠEOBECNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE

MALI BY STE ZÁUJEM PRISPIEŤ 
AJ VY DO OBECNÝCH NOVÍN ?

Osobne na obecnom úrade počas úradných hodín 
alebo aj telefonicky na čísle +421 47 48 303 01 alebo

e-mailom na adrese obec_str.plachtince@stonline.sk

KONTAKTUJTE NÁS

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

Hasičský a záchranný zbor 150

Integrovaný záchranný systém 112

Polícia 158

Rýchla lekárska služba 155

Stredoslovenská vodárenská 
spoločnosť VEOLIA

0850 111 234

SPP zákaznícke centrum 0850 111 363

SSE zákaznícke centrum 0850 111 468

VÝVOZ ODPADU
október – december 2019

Zmesový komunálny odpad
4. október 2019 Piatok

25. október 2019 Piatok

15. november 2019 Piatok

6. december 2019 Piatok

27. december 2019 Piatok

Nebezpečný odpad a elektroodpad
4. október 2019 Piatok

Triedený odpad

17. október 2019 štvrtok

Plasty, Tetrapaky, Obaly z kovov

18. november 2019 pondelok

16. december 2019 pondelok

Papier

20. november 2019 streda

Cieľom triedeného zberu odpadu je zvýšenie podielu
recyklovaných zložiek komunálneho odpadu, a tým
šetriť životné prostredie.

Potraviny – Ridzoňová
Stredné Plachtince 110, 991 24 Dolné Plachtince

(pri obecnom úrade)

PON - PIA 6:30 – 12:00 13:00 – 17:00

SOBOTA 7:00 – 12:00

NEDEĽA 7:30 – 11:30

Od júla 2019 v našej obci skončila predajňa COOP Jednota a
taktiež od augusta 2019 skončila v obci svoju činnosť aj
predajňa Potraviny Kačka (CBA). Obec však neostala bez
predajne potravín a v našej obci v priestoroch OcÚ Stredné
Plachtince otvorila začiatkom augusta 2019 svoj obchod
pani Irena Ridzoňová.

SPOMIENKA NA PADLÝCH HRDNINOV

Táto udalosť sa dotkla aj našej obce a tohto regiónu. Pri
príležitosti celonárodných osláv SNP nezabudol ani Obecný
úrad Stredné Plachtince na padlých bojovníkov a pri
pietnom pamätníku SNP v parku obce bol položený
pamätný veniec.

Počas II. svetovej vojny sa aj obec Stredné Plachtince
ocitla v strede diania a bola oslobodená od nemeckých
vojsk, vojskami II. ukrajinského frontu pod velením
maršala Malinovského 31. decembra 1944 až 1. januára
1945. Po oslobodení obce sovietske vojská postúpili
severne do Dačovho Lomu a Sucháňa.

29. august 2019 je na Slovensku už tradične spätý s
oslavami Slovenského národného povstania. V tomto roku
je to už 75 rokov od začiatku SNP a preto sa v celej našej
krajine konali oslavy a pamätné pripomenutia tejto
udalosti.

Štefan BENKOAutor článku
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